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DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE 

Decizia nr. 188 din 3 aprilie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), ari. 4 
teza a doua raportat la art. 33 şi art. 34, art. 9 alin. (3), 
art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) şi 
(7), art. 24 alin. (4), art. 27 alin. (1) şi (4), art. 31, art. 33 
alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi (2), art. 41 
alin. (1) şi art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România .. 

Decizia nr. 219 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. 1 din 
Codul penal din 1969, art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul 
de procedură penală din 1968 şi art. III din Legea 
nr. 177/2010 pentru modificarea şL completarea Legii 
nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a 
Codului de procedură penală al României 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMĂNIEI 

518. -Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea 
Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului 
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 

3.637 Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind 
structura anului şcolar 2014-2015.. 11-13 

ACTE ALE AUTORITĂTII 
DE SUPRAVEGHERE FINANCIARÂ 

11. -Regulament privind stabilirea cerinţelor prudenţiale 
aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor 
care administrează portofoUi individuale de investiţii, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară 
nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea 
Ordonanţei de urgen_ţă a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a 
Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi 
firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012 14-16 
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29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al 
art. 1-3, al art. 11 alin:(1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, 

C U R T E A. C O N S T 1 T U Ţ 1 O N A L Ă 

În numele legii 

DE C 1 O E: 
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liviu Marian Stelea în Dosarul nr. 1.098/310/2012 

al Judecătoriei Sinaia şi constată că dispoziţiile art. 260 alin. 1 din Codul penal din 1969, art. 361·alin. 1 lit. a) din Codul de procedură 
penală din 1968 şi art. III din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României sunt constituţionale 
în raport cu criticile formulate. 

Definitivă şi general obligatorie. 
Decizia se comunică Judecătoriei Sinaia şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea 1. 
Pronunţată în şed.inţa din data de 15 aprilie 2014. 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE 

AUGUSTIN ZEGREAN 
Magistrat-asistent, 

Cristina Teodora Pop 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului 

nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare
dezvoltare şi inovare 11, pentru perioada 2007-30 iunie 2014 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Articol unic.- După alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului 
nr. 475/2007. privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 11, 
pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial ai'României, 
Partea 1, nr. 371 din 31 mai 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins: 

"(2) Pentru programele «Resurse umane>> şi <<Idei>> din PI.Pnul naţional 11 
(PN 11), perioada de implementare se prelungeşte până cel târziu la data 
de 31 decembrie 2014." 

PRIM-MINISTRU 
VICTOR-VIOREL PONT A 

Bucureşti, 26 iunie 2014. 
Nr. 518. 

Contrasemnează: 

Ministrul educaţiei naţionale, 
Remus Pricopie 

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, 
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, 

Emil Florin Albotă, 
secretar de stat 

Ministrul finanţelor publice, 
Ioana-Maria Petrescu 

p. Ministrul delegat pentru buget, 
Gheorghe Gherghina, 

secretar de stat 


